
Felsőpáhok Község  Önkormányzata Képviselő-testülete  

8/2007. (V.10.)  számú rendelete  

az avar és kerti hulladékok égetéséről 

 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 48. § (3) bekezdésének b.) 

pontjában kapott felhatalmazás alapján Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete az avar 

és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről az alábbi rendeletet alkotja: 

 

1.§. 

A rendelet célja és hatálya 

 

(1) A rendelet célja az avar és kerti hulladékok égetésére vonatkozó helyi szabályok 

megállapítása, melyek a levegő tisztaságának védelmét elvárható és betartható módon 

biztosítják. 

(2) A rendelet hatálya Felsőpáhok község közigazgatási területére terjed ki.  

(3) A rendelet hatálya minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezetre kiterjed.  

 

2. §. 

A rendelet alkalmazása szempontjából: 

a) Avar és kerti hulladék: falomb, kaszálék, nyesedék, egyéb növényi maradványok (a 

továbbiakban kerti hulladék). 

b) Hasznosítás: a kerti hulladék komposztálása. 

c) Tároló edény: 110 l-es szabvány gyűjtőedény (kuka) vagy ennek megfelelő nagyságú     

műanyag zsák. 

 

3.§. 

Az egészséges, kórokozóktól és kártevőktől mentes kerti hulladékot elsősorban hasznosítani szükséges. 

 

4. §. 

(1) A szervezett háztartási hulladékgyűjtésbe és szállításba bekapcsolt területeken a háztartási 

hulladéknak minősülő kerti hulladék a tárolóedényekbe gyűjthető úgy, hogy azok minden külső 

beavatkozás nélkül üríthetők legyenek.  

(2) A háztartási hulladék szállításba be nem kapcsolt területeken a kerti hulladék kezeléséről a 

tulajdonos, illetve a használó köteles gondoskodni. 

 

5.§. 

Az égetés szabályai 

 

(1) Nyílt téren csak kerti hulladékot lehet égetni.  

 A kerti hulladékok égetése csak október 1. és április 30. közötti időszakban - szombat, 

 vasárnap kivételével  - naponta 9-16 óra között engedélyezett.  

(2) Égetni csak megfelelően kialakított tűzrakó helyen, vagyoni és személyi biztonságot nem 

veszélyeztető módon, nagykorú, cselekvőképes személy folyamatos felügyelete, és a 

lakókörnyezet lehető legkisebb zavarása mellett szabad. A tűzrakó hely épülettől és egyéb 

éghető anyagtól legalább 10 méter távolságra legyen. 

(3) Az égetést úgy kell végezni, hogy a környezetét erősen zavaró, ingerlő (füst, bűz, pernye, 

hőterhelés) hatása ne álljon fenn, az tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen.  



(4) A füstképződés csökkentése érdekében a kerti hulladékot előzetesen szikkasztani, szárítani kell, 

és az eltüzelés csak folyamatosan kis adagokban történhet. 

 

6.§. 

(1) Az égetés egy alkalommal maximum kettő óráig tarthat. 

(2) Tilos a kerti hulladék égetése párás, ködös, esős időben, erős szél esetén.  

(3) A kerti hulladékkal együtt kommunális és ipari eredetű hulladék nem égethető.  

(4) Az égetés végén meg kell győződni róla, hogy a tűz elhamvadt, és gondoskodni kell annak 

belocsolásáról, vagy vékony földréteggel történő lefedéséről.  

(1) (5)Közterületen kerti hulladék égetése tilos. 

 

7.§. 

A hatóságilag elrendelt általános tűzgyújtási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést. 

 

8.§. 

Lábon álló növényzet, tarló égetése tilos. 

 

9.§.1 

 

10. §. 

Záró rendelkezés 

 

E rendelet 2007. július 1-én lép hatályba.  

 

 

 

 

 

                                                 
1 hatályon kívül helyezte a 12/2012.(IV.24.) sz. rendelet 4.§-a 


